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المشهد فى أسبوع
يتناول املشهد الرتيك يف املحور السيايس؛ أحداث وتداعيات قمة إسطنبول الرباعية حول 

السبت املايض، مبشاركة زعامء تركيا وروسيا  سوريا، والتي استضافتها مدينة إسطنبول 

وأملانيا وفرنسا، وكيف تناولت الصحف العاملية القمة الدولية من أجل سوريا، وترصيحات 

الرئيس الرتيك حول جهود تركيا لتطهري مناطق شاميل سوريا، من ظلم املنظامت اإلرهابية. 

وإشادة وزير الدفاع القطري بدعم تركيا يف إفشال الحصار عىل قطر. وترصيحات سفري 

كندا لدى أنقرة بأن العامل مدين لرتكيا بشأن جهودها يف قضية الالجئني. بجانب ترصيح 

وزير الدفاع الرتيك بطرد مؤسسة الجيش 15 ألفاً من صفوفه الرتباطهم بـتنظيم غولن 

درع  يف  املحررة  املناطق  يف  مستشفيات   3 تركيا  وإنشاء  كبار.  وضباط  جرناالت  منهم 

الفرات بسوريا. 

خاشقجي،   جامل  الصحفي  قتل  جرمية  تصاعد  املشهد،  يستعرض  األسبوع،  قضية  ويف 

وترصيح أردوغان: مرسحية تُلعب بقضية خاشقجي إلنقاذ شخص ما!! واملطالبات الدولية 

للسعودية والضغوطات عليها لكشف مالبسات الجرمية، ويف الوقت نفسه؛ مغازلة ويل 

العهد السعودي ألنقرة، وإشادة وزير الخارجية اململكة بالعالقات االستثامرية والتجارية 

مع أنقرة، بينام يصل النائب العام السعودي إىل إسطنبول فارغ اليدين، وسط امتعاض 

الجانب الرتيك من الزيارة.

واعتبارها  سوريا؛  بشأن  الرباعية  إسطنبول  قمة  بالتحليل  فيتناول  األسبوع؛  حدث  أما 

نواة صلبة لحل مستدام ينهي الرصاع والحرب الدائرة منذ سنوات، وسط غياب الواليات 

املتحدة األمريكية عن املشهد.

يف املشهد االقتصادي؛ يتناول ترصيحات املديرة التنفيذية لرشكة بوينغ األمريكية، بأن 

صناعية  وبرامج  مشاريع  عن  والكشف  تركيا،  مع  الصناعي  بالتعاون  فخورة  الرشكة 

بالرشاكة مع أنقرة، حيث تصنِّع الرشكة قطع من الطائرات التجارية للجيل الجديد يف 

للسيارات، 35 حافلة نقل جامعي جديدة،  الرتكية  أوتوكار  تركيا. بجانب تضنيع رشكة 

ألتامير،  بيرت  األملاين  والطاقة  االقتصاد  وزير  وإشادة  الهاشمية.  األردنية  اململكة  لصالح 

يف منتدى الطاقة األملاين الرتيك الثاين يف أنقرة، الذي ينظمه مجلس العالقات االقتصادية 

بزيارة  تركيا  وتوقع  البلدين.  ملصلحة  األملانية  الرتكية  الجهود  بتوحيد  الرتيك؛  الخارجية 

41.5 مليون سائح العام املقبل. بجانب نجاح رشكة يب أم يس الرتكية يف تشغيل أول محرك 

تريك محيل 100٪ مام سيطور من املحركات لصالح الدبابات والطائرات والسفن الرتكية.

ويف فقرة إعرف تركيا، يقدم املشهد تقريراً حول مطار إسطنبول الثالث الجديد باإلرقام 
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إضافة إىل تغطية االحتفال الرتيك الرسمي مبشاركة من زعامل العامل والشخصيات الدولية يف افتتاح املرحلة األوىل من مطار 

إسطنبول الثالث، املطار األكرب يف العامل . . أما شخصية املشهد لهذا األسبوع، فهو الرئيس الرتيك األسبق سليامن دميريل، ملك 

السدود ورجل الدولة والسياسة. ونختم مبقال املشهد: تداعيات قضية خاشقجي عىل سياسات الرشق األوسط، يف مقال 

مرتجم للكاتب الرتيك محيي الدين أتامان.

 أوالً: المشهد السياسي

قمة إسطنبول الرباعية وغياب أمريكا.. محط أنظار العالم

لقمة  األوىل  صفحاتها  العاملية،  الصحف  أفردت 

عقدت  والتي  سوريا،  حول  الرباعية  إسطنبول 

وأملانيا  وروسيا  تركيا  زعامء  بني  املايض  السبت 

وفرنسا. وكالة شينخوا الصينية؛ قالت إن إسطنبول 

احتضنت قمة رباعية من أجل إيجاد حل سيايس 

لألزمة السورية، وأبرزت كلمة الرئيس رجب طيب 

أردوغان “العامل بأرسه يتابع القمة الحالية، وإنني 

قناة أما  التطلعات”.  نخيب  لن  بأننا  ثقة  عىل 

CCTV  الصينية فأشارت إىل تشديد الزعامء عىل 

أهمية تحقيق السالم الدائم يف سوريا. قناة NHK اليابانية الرسمية، أشارت إىل مطالبة القمة بتشكيل لجنة لصياغة دستور 

جديد لسوريا، حيث سيمهد الطريق إلجراء انتخابات دميقراطية. وأضافت أن الزعامء املشاركني شددوا عىل رضورة إيجاد 

حل سيايس إلنهاء الحرب الداخلية يف البالد.

الرباعية يناقشون  أما صحيفة سوارا اإلندونيسية، فأبرزت مسألة الالجئني، وعنونت خربها بعبارة »زعامء قمة إسطنبول 

وضع الالجئني السوريني«. ونقلت صحيفة تيمبو أحداث القمة بعنوان »زعامء تركيا وروسيا وأملانيا وفرنسا يناقشون مصري 

سوريا«. مشرية إىل مناقشة الوضع السائد يف محافظة إدلب السورية. كام تطرقت صحيفة سيندوا إىل القمة بعنوان »لقاء 

تريك رويس فرنيس أملاين يف إسطنبول من أجل سوريا«. ويف اسرتاليا، ركزت قناة سكاي نيوز عىل ترصيحات الرئيس الفرنيس 

إميانويل ماكرون واملستشارة األملانية أنجيال مريكل حول جرمية قتل الصحفي السعودي جامل خاشقجي. وقالت الصحيفة إن 

ماكرون ومريكل وجها دعوة لفرض عقوبات منسقة موحدة عىل السعودية عىل خلفية مقتل خاشقجي. من جهتها اهتمت 

قناة SBS  بالقمة وكتبت: »زعامء تركيا وروسيا وأملانيا وفرنسا يدعون إىل وقف دائم إلطالق النار يف سوريا«. وأبرزت القناة 

ترصيحات ماكرون الذي شدد عىل الحاجة املاسة لتحقيق وقف دائم ومستقر إلطالق النار يف سوريا.

ويف ماليزيا كتبت صحيفة ذي نيوسرتيتس تاميز، أن قمة إسطنبول الرباعية ناقشت كيفية إيجاد حل سيايس لألزمة. للمزيد

https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/اهتمام-إعلامي-دولي-كبير-بقمة-إسطنبول-الرباعية/1296034
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أردوغان: مسرحية ُتلعب بقضية خاشقجي إلنقاذ شخص ما!!

قضية  تلعب يف  إن هناك مرسحية  الثالثاء،  أمس  أردوغان،  الرتيك رجب طيب  الرئيس  قال 

أردوغان يف  وأوضح  ما.  إنقاذ شخص  أجل  السعودي جامل خاشقجي من  الصحفي  اغتيال 

كلمة له أما كتلة جزبه العدالة والتنمية النيابية، أنه أبلغ املستشارة األملانية أنجيال مريكل، 

والرئيسان الرويس فالدميري بوتني والفرنيس إميانويل ماكرون خالل القمة التي جمعت بينهم 

ولفت  يعرفونها«.  يكونوا  »مل  بتفاصيل حول جرمية خاشقجي  إسطنبول،  املايض يف  السبت 

الرئيس الرتيك إىل أنه »ال داعي لوضع عراقيل غري منطقية يف قضية اغتيال جامل خاشقجي«. 

املزيد

أردوغان يفتتح أكبر مطار فى العالم يف ذكرى تأسيس تركيا

وصف الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، افتتاح مطار إسطنبول الثالث يف اليوم الذي يصادف ذكرى تأسيس الجمهورية 

الرتكية، بالحدث التاريخي، مضيفاً؛ افتتاح املطار يعد رمزاً لقوة تركيا والنجاحات التي حققتها خالل مسرية الجمهورية يف 95 

عاماً، وبالتزامن مع تعاظم الهجامت التي تستهدف االقتصاد الرتيك، وأن هذا الحدث يدل بشكل قطعي عىل مدى صالبة 

تركيا واقتصادها.

أردوغان،  قال  عام.  األول من كل  أكتوبر/ ترشين  يصادف 29  الذي  الرتكية،  الجمهورية  لتأسيس  الـ95  الذكرى  ومبناسبة 

إن »كل شوٍط نقطعه نحو الدميقراطية املتقدمة واالقتصاد القوي ويف إطار كفاحنا لالرتقاء برتكيا فوق مستوى الحضارة 

املعارصة، إمنا هو شعلة متوقدة من أجل مستقبلنا املجيد، ومنها مطار إسطنبول الجديد”. مضيفاً: “إن شاء الله، سنتوج 

مسريتنا العظيمة ذات االستمرارية التاريخية من الدولة السلجوقية إىل العثامنية ومنها إىل جمهورية تركيا الشابة، بأهدافنا 

باالنتصارات  أردوغان  لعامي 2053 و2071«. وأشاد  املستقبلية  لعام 2023، وسرنتقي إىل مستوى أعىل من خالل رؤيتنا 

التي حققها الشعب الرتيك عرب التاريخ مثل معارك »مالذكرد« و«جناق قلعة« و«كوت العامرة« و«دوملوبينار« و«قربص«، 

واملوقف اإلنساين الذي تحلت به تركيا يف سوريا خالل األعوام األخرية. وشدد أردوغان عىل أن تركيا هي »البلد الوحيد الذي 

التزم مبسؤوليته اإلنسانية وفتح أبوابه وقلبه لالجئني الذين انغلقت جميع القلوب واألبواب حول العامل يف وجوههم«. (ملزيد 

من املعلومات التفصيلية عن املطار الجديد، يف محور إعرف تركيا)

أردوغان: سننقذ شمالي سوريا اإلرهاب

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستنقذ مناطق منبج، وعني العرب، وتل أبيض، وجميع أرايض شاميل سوريا، من 

ظلم املنظامت اإلرهابية، وأن الذين يحفرون خنادق حول مدينة منبج السورية، إمنا يجهزون قبورهم”، مشدداً عىل أن 

تركيا باتت اسم السالم واالستقرار واألمن يف منطقتها وما بعدها. وبشأن مدينة إدلب؛ وأضاف “مل نشهد مشكلة يف إدلب 

منذ توقيع اتفاقية سوتيش، حيث إن املنطقة تشهد استقرارا وهدوء، وسيتم الرتكيز عىل املناطق رشقي نهر الفرات بدال من 

االلتهاء يف منبج فلن نسمح ألحد بتهديدنا قرب حدودنا”. للمزيد

http://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/الرئيس-أردوغان-يهنئ-الشعب-التركي-بالذكرى-الـ95-لتأسيس-الجمهورية/1296250
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/الرئيس-أردوغان-سننقذ-شمالي-سوريا-من-ي-ب-ك-الإرهابية/1294557
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وزير دفاع قطر: دعم تركيا أول عامل خارجي لفشل الحصار ىلع بالدنا

أشاد وزير الدفاع القطري خالد بن حمد العطية، مبوقف تركيا يف املراحل 

األوىل لبدء الحصار عىل قطر”. مشرياً أن فشل الحصار يعود لعاملني هام: 

الشقيقة  تركيا  ووقوف  القيادة،  خلف  ووقوفه  القطري  الشعب  لُحَمة 

مع قطر، التي كان لدعمها القوي والرسيع دور يف صد العدوان ووقفه، 

إضافة إىل عدم قبول املجتمع الغريب االصطفاف مع دول الحصار، وفشل 

مراهنة األخرية عىل الواليات املتحدة، حيث تربط قطر باألخرية عالقات 

اسرتاتيجية، أما األتراك؛ فهم أشقاء”. للمزيد

سفير كندا بأنقرة: العالم مدين لتركيا 

قال سفري كندا لدى أنقرة، كريس كوتر، إن العامل مدين لرتكيا إزاء استقبالها 

تشاطر  بالده  أن  »كوتر«  وأكد  أراضيها.  عىل  للسوريني  ضيافتها  وحسن 

تركيا الشعور اإلنساين تجاه فقدان املاليني كل يشء«. وأضاف: »حتى اآلن 

استضافت تركيا 3.5 مليون سوري، فيام نستضيف بني 50 و60 ألًفا، وهذا 

البلدين  بني  التجارية  العالقات  السفري  االزدياد«. ووصف  العدد آخذ يف 

أن  إىل  وأشار  بالجيدة،  »ناتو«،  األطليس  إطار حلف شامل  يف  الحليفني، 

حجم التبادل التجاري يرتاوح بني 3 و4 مليارات دوالر سنويًا، مشدًدا عىل رضورة تعزيز التعاون االقتصادي. للمزيد

خلوصى أكار: الجيش طرد 15 ألفًا من صفوفه الرتباطهم بـتنظيم غولن

 150 بينهم  ألفاً،   15 حوايل  أن  أكار،  خلويص  الرتيك،  الدفاع  وزير  أعلن 

التحقيقات  خلفية  عىل  الجيش  من  طردهم  تم  وأدمريال،  جرنال  بني 

الله غولن اإلرهابية، املسؤولة  التي تجريها السلطات حول منظمة فتح 

عن املحاولة االنقالبية الفاشلة يف 15 متوز/ يوليو 2016. مشرياً إىل بذل 

وأضاف  املنظمة،  أعضاء  من  الجيش  لتطهري  جهداً  العسكرية  املؤسسة 

املنظمة  إليه  تتمدد  مكان  كل  نحو  ومتجهون  مصممون  “نحن  الوزير، 

يف سبيل القضاء عليها، واتخاذ كل ما يلزم يف حال ظهرت وثائق أو معلومات جديدة”. ويف وقت سابق من انعقاد القمة 

الرباعية يف اسطنبول؛ بحث أكار، مع نظريه الرويس سريغي شويغو، يف لقاء مشرتك، القضايا األمنية اإلقليمية والتطورات 

األخرية يف محافظة إدلب السورية. مؤكداً “خلويص أكار”، إن بالده لن تسمح بأي خطوات أو أمر واقع يُفرض يف املنطقة 

رغامً عنها. وأن القوات املسلحة الرتكية، سوف تواصل مكافحتها للمنظامت اإلرهابية وعىل رأسها تنظيامت “غولن” ويب كا 

كا/ كا جي كا” و”داعش”، التي تستهدف وحدة البالد أرًضا وشعبًا. للمزيد

https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/وزير-دفاع-قطر-دعم-تركيا-أول-عامل-خارجي-لفشل-الحصار-على-بلادنا/1295773
https://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2018/10/27/وزير-الدفاع-التركي-الجيش-طرد-15-ألفاً-من-صفوفه-حتى-اللحظة-لارتباطهم-بـغولن
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تركيا تنشئ 3 مستشفيات يف مناطق درع الفرات بسوريا

قامت تركيا بإنشاء 3 مستشفيات يف مدينة الباب وبلدة 

عملية  عرب  محررة  مناطق  وهي  مارع،  ومنطقة  الراعي 

رسيراً،   200 لـ  الباب  مستشفى  ويتسع  الفرات.  درع 

الراعي  بلدة  ومستشفى  مربع،  مرت  ألف   30 مبساحة 

مربع،  مرت  ألف   20 مبساحة  رسرس   200 باستيعاب 

ومستشفى منطقة مارع باستيعاب 75 رسيراً مبساحة 10 

آالف مرت مربع.

يحتوي مستشفى الباب عىل 8 غرف عمليات للمزيد

ثانيًا: قضية األسبوع

قضية جريمة مقتل جمال خاشقجي: 

ويل العهد يهنئ تركيا، والجبري يشيد بالعالقات التجارية واالستثامرية، والنائب العام يصل إسطنبول فارغ اليدين

الصحفي  بقضية  العالقة  ذات  القليلة  ترصيحاته  إطار  يف 

واإلعالمي جامل خاشقجي؛ قال وزير الخارجية السعودي عادل 

الجبري، إن “تركيا دولة صديقة، ولدينا عالقات تجارية واستثامرية 

جيدة معها”. وحول طلب أنقرة تسليم السعوديني املتهمني بقتل 

خاشقجي ملحاكمتهم يف تركيا، اكتفى الجبري بالتأكيد أن اململكة 

ستحاسب املتورطني يف القضية، بعد انتهاء التحقيقات التي تجري 

يف اململكة وتركيا، مؤكداً أن “اململكة ستعتمد آليات لعدم تكرار 

مثل هذا الحادث األليم”.

وتكشف الترسيبات الرتكية يف إطار التحقيقات املتواصلة منذ الثاين من أكتوبر/ ترشين األول الجاري، بأن الصحفي جامل خاشقجي، قُتل 

بجرمية مخطط لها مسبًقا قبل 5 أيام من اختفائه، وذهب خاشقجي إىل القنصلية إلجراء معامالت تتعلق بزواجه، لكن املسؤولني أعطوه 

موعًدا جديًدا ليوم 2 أكتوبر/ ترشين األول الجاري، ليكون موعد الجرمية. ويف يوم الحادثة، تلقى خاشقجي اتصااًل هاتفيًا بذريعة تذكريه 

الجاري، وصل إسطنبول وفد سعودي مكون من 3 أشخاص من  القنصلية. يف األول من أكتوبر/ ترشين األول  باملوعد وضامن قدومه إىل 

الفريق الخاص بالعملية، فيام وصل 12 شخصا يف اليوم التايل، من أجل االستعداد للجرمية، وقام “فريق الجرمية” بفك القرص الصلب من 

نظام الكامريات املوجودة يف القنصلية، فضاًل عن إجراء جولة استكشاف يف غابة بلغراد بإسطنبول ومدينة يالوفا، وغادر الفريق إسطنبول يف 

ساعات املساء بعد تنفيذ عملية االغتيال مع دخول خاشقجي إىل القنصلية.

https://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2018/10/22/تركيا-تنشئ-3-مستشفيات-في-مناطق-درع-الفرات-بسوريا
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وفحص فريق تريك خاص تسجيالت 137 كامريا تبلغ مدتها 2000 ساعة، يف 62 نقطة، معظمها يف مطار أتاتورك ومنطقتي “ليفنت” و”سلطان 

أحمد”. وأظهرت التسجيالت جميع تحركات مسؤويل القنصلية والفريق السعودي املكون من 15 شخصا والذي جاء الغتيال خاشقجي. كام 

أظهرت محاولة مسؤويل القنصلية إدخال حافلة صغرية بلوحة دبلوماسية إىل املبنى عرب بوابة الحديقة يف ساعات املساء، قبل يوم من الحادثة، 

للنظر إذا ما كانت ستدخل أم ال. يف يوم الجرمية، تم إدخال موظفي القنصلية إىل غرفة واحدة بدعوى وجود تفتيش، لتجنب ترك أي ثغرة 

أثناء تنفيذ عملية القتل، وجرى منح املوظف املعني بإجراءات اإلقامة إذنًا لنفس الذريعة.

تم اختيار شخص بديل من أجل تضليل الرأي العام، وارتدائه مالبس خاشقجي ووضع نظارة والتجول يف إسطنبول، يُدعى مصطفى محمد 

مدين، غادر إسطنبول مساء يوم الجرمية. وتم اختياره لكونه قريب من ُعمر خاشقجي ويشبهه جسدياً. وأظهرت التحريات بأنه يشغل منصب 

مدير دائرة تابعة للقطاع العام يف السعودية، وأنه مقرب من ويل العهد محمد بن سلامن. بذلت السعودية جهوًدا مكثفة للتسرت عىل أدلة 

االغتيال، لكنها اضطرت وبضغوط الرأي العام الدويل، بدخول فريق التحقيق الرتيك إىل القنصلية ومقر إقامة القنص، برفقة مسؤولني سعوديني، 

بعد 10 أيام من وقوع الحادثة.

مل تتمكن الرياض من إيجاد مفر للتهرب، واضطرت لالعرتاف عىل خلفية عثور فريق التحقيق الرتيك عىل أدلة هامة للغاية 

عجز الفريق السعودي عن إخفائها أو التخلص منها. بعد تفتيش مبنى القنصلية ومقر إقامة القنصل، رفضت السلطات 

السعودية تفتيش برئ موجود يف الحديقة التابعة ملقر إقامة القنصل، األمر الذي طرح احتاملية وجود جثة خاشقجي يف هذه 

البرئ. وتداولت بعض التقارير ادعاءات حويل تقطيع جثة خاشقجي بعد قتله، وإخراج أجزائها من مبنى القنصلية من قبل 

أشخاص مختلفني وبشكل منفصل، فضاًل عن إذابة الجثة بواسطة أحامض. كام انترشت ادعاءات حول قيام مسؤويل القنصلية 

بطالء بعض الغرف ومنزل القنصل من أجل إخفاء األدلة املتعلقة بالجرمية. وعرثت السلطات الرتكية عىل سيارة تحمل لوحة 

دبلوماسية تعود للقنصلية، مركونة يف مرآب سيارات يف إسطنبول. بجانب العثور عىل حقيبتني ومواًدا داخل السيارة. وبعد 

فحص تسجيالت كامريات املرآب، اتضح أن سيارة أخرى بلوحة دبلوماسية دخلت املرآب يف 18 أكتوبر/ ترشين األول الجاري، 

ثم خرجت بعد فرتة.

يف الوقت نفسه؛ دعا أردوغان، السعودية إىل اإلفصاح عن هوية من أمر بقتل خاشقجي، ومكان جثته، وكذلك عن هوية 

“لدينا  مشرياً:  الجرمية،  خلفية  عىل  السعودية  يف   18 الـ  املوقوفني  تسليم  عن  فضال  الجثة،  تسلم  الذي  املحيل  املتعاون 

معلومات ووثائق أخرى عن مقتل خاشقجي، ولكن ال داعي للتعجل، إن غدا لناظره قريب”.

 أما النائب العام السعودي، فقد وصل اسطنبول والتقى بنظريه الرتيك، دون أن يقدم أي معلومات حول القضية، بل أفادت 

مصادر من مكتب النائب العام الرتيك إىل امتعاض الجانب الرتيك من النائب العام السعودي، الذي وصل اسطنبول خايل 

الوفاض، بل مطالباً الجانب الرتيك مبا لديه من معلومات حول حادثة قتل خاشقجي. وال تزال القضية تحظى باهتامم العامل، 

وسط دعوات برضورة فرض عقوبات عىل اململكة العربية السعودية. للمزيد

لحظة وصول النائب العام السعودي إىل قنصلية بالده يف اسطنبول 

https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/الأدلة-تُظهر-أن-جريمة-قتل-الصحفي-خاشقجي-مخططة-مسبقا-/1293742
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 ثالثًا: حدث األسبوع

قمة إسطنبول الرباعية.. نواة صلبة لحل مستدام يف سوريا

روسيا  من  كّل  تقودها  التي  أستانا  مبادرة  حظيت 

سوريا  حول  الرباعية  إسطنبول  قمة  خالل  من  وتركيا، 

فرنسا  كّل من  بدعم  السبت،  إسطنبول  احتضنتها  التي 

وأملانيا، األمر الذي أسهم عىل حّد وصف الرئيس رجب 

طيب أردوغان، يف تعزيز التعاضد املحّقق يف أستانا، وأّن 

الدويل.  املجتمع  من  يُحتذى  مثاالً  بات  أستانا  أمنوذج 

يف  املشاركة  الدول  عدد  ازداد  كلاّم  أنّه  أردوغان  وأكّد 

التعاون الذي تّم اليوم بني تركيا وروسيا وفرنسا وأملانيا، 

أّن  إىل  مشرياً  املنشود.  الحل  نحو  أكرث  االقرتاب  سيتّم 

تحقيق حّل دائم يف سوريا ال ميكن أن يتّم إال من خالل املفاوضات التي يشارك فيها الشعب السوري، وبرعاية األمم املتحدة.

الرئيس فالدميري بوتني، أكّد عىل أّن األزمة السورية ال ميكن حلّها إال بالسبل الدبلوماسية، مشددا عىل رضورة استمرارية 

املفاوضات يف إطار قرار مجلس األمن ذي الرقم 2254، وذلك مبا يحرتم وحدة األرايض السورية وسيادتها. كام انتقد الرئيس 

الفرنيس إميانويل ماكرون، النظام السوري، مؤكدا عىل أّن “ترصّف جيش النظام مبنطق الفاتح واملنترص، لن يسهم يف تحقيق 

االستقرار يف سوريا”. أما املستشارة األملانية أنجيال مريكل، فقالت إّن الحل السيايس يف سوريا بات رشطا أساسيا لتأمني عودة 

كافة السوريني إىل بالدهم، ومشاركتهم يف انتخابات تتيح لكافة السوريني اإلدالء بأصواتهم فيها. أما الرئيس أردوغان فأشار 

إىل اتفاق الرؤساء األربعة عىل أن عودة الالجئني يجب أن يكون طوعيا مبا يتامىش مع القانون الدويل، وآمنا بالتعاون مع 

األمم املتحدة.

وبخصوص عودة الالجئني السوريني إىل بالدهم؛ أكد الرئيس الفرنيس ماكرون، أنّه ال ميكن أن تتم عودة الالجئني، ما مل يتم 

إيجاد حل سيايس يف سوريا. وأكدت املستشارة األملانية مريكل، رضورة التعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

لتأمني عودة الالجئني إىل بالدهم، مشددة عىل رضورة ضامن عدم تعرّض السوريني العائدين إىل بالدهم العتقاالت ومعاملة 

سيئة.

وفيام يتعلق بوقف إطالق النار يف إدلب؛ أكّد الزعامء عىل أهمية القرارات املتخذة من قبل روسيا وتركيا، حيث أشار الرئيس 

الرتيك إىل استمرارية التعاون االستخبارايت مع روسيا، وأن “هدفنا هو تحقيق االستقرار للسكان املدنيني يف إدلب”. وأكد كال 

من املستشارة األملانية والرئيس الفرنيس، عىل أهميّة استمرار قرار وقف إطالق النار يف إدلب، ورضورة االستمرار يف بذل 

الجهود واملساعي الالزمة إليجاد حل يجّنب سّكان إدلب كارثة إنسانية. وشدد الرئيس الرتيك عىل رضورة اتخاذ... للمزيد

https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/قمة-إسطنبول-الرباعية-نواة-صلبة-لحل-مستدام-في-سوريامحصلة/1295880
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رابعًا: المشهد االقتصادي

بوينغ تركيا: فخورون بالتعاون الصناعي مع تركيا

قالت املديرة التنفيذية العامة لرشكة “بوينغ” األمريكية يف تركيا “أيشيم سارغني”، إن: “إجاميل مشرتيات بوينغ من تركيا 

يبلغ سنويا حوايل 160 مليون دوالر، وأّن قطعة واحدة عىل األقل من الجيل الجديد لكل طائرة تجارية تصّنعها بوينغ؛ 

يتم إنتاجها يف تركيا، وهو مدعاة فخر لكال الطرفني”. وأكدت حرص بوينغ عىل تعزيز التعاون املشرتك مع تركيا يف املجالني 

الجوي والصناعي، بهدف زيادة القدرات الوطنية فيام يتعلق بربامج الطريان التجارية والعسكرية، وتوفري فرص عمل دامئة 

وعالية الجودة. حيث “أن السوق الرتكية يف املجال الجوي، تعّد واحدة من أكرث األسواق العاملية التي تشهد منوا رسيعا، 

بفضل موقع تركيا االسرتاتيجي وسياسة الخطوط الجوية الرتكية التطويرية، إضافة إىل مرشوع املطار الثالث”. وأضافت أن 

قدرات تركيا وإمكانياتها الفكرية، وإرادتها القوية، جعلت منها العبا مهام عىل مستوى العامل، خصوصا يف املجالني الجوي 

والدفاعي. للمزيد

”أوتوكار« التركية تتلقى طلبًا لتصنيع 35 حافلة لألردن

أكدت رشكة أوتوكار الرتكية للسيارات، حصولها عىل طلب من اململكة األردنية، 

لتصنيع 35 حافلة جديدة، وسيتم تسليم الحافالت يف ربيع عام 2019. تتميز 

الحافالت بالرفاهية العالية، وأبواب دخول منخفضة، وسعة يف حجمها الداخيل، 

للبيئة.  الصديق  االقتصادي  ومحركها  والخارج،  الداخل  من  العرصي  وشكلها 

وقال مدير عام رشكة أوتوكار، رسدار كوركوش، إن الرشكة سلمت األردن 100 

بوخارست  بلدية  قبل  من  كان  تلقوه  أكرب طلب  أّن  إىل  مشرياً  سابقاً.  حافلة 

الرومانية بصناعة 400 حافلة. للمزيد

ارتفاع الصادرات التركية إلى الجزائر 8.2 % يف 9 شهور

الشهور  بنسبة 8.2٪ سنوياً، يف  ارتفاعا  تركيا،  الجزائرية من  الواردات  سجلت 

بيانات رسمية إلدارة  وأظهرت  دوالر.  مليار  إىل 1.641  األوىل 2018،  التسعة 

األكرث  العرشة،  البلدان  قامئة  يف  سادساً  حلت  تركيا  أن  الجزائرية،  الجامرك 

 4 نحو  بينهام خالل 2017،  التجاري  التبادل  وبلغ حجم  الجزائر.  إىل  تصديرا 

مليارات دوالر، فيام تتواجد 800 رشكة تركية يف البالد، بحسب غرفة التجارة 

الجزائرية. وحسب أرقام هيئة تطوير االستثامر الحكومية الجزائرية، تعد تركيا 

أول مستثمر أجنبي يف البالد حاليا، بحجم 4.5 مليارات دوالر، ساهمت يف خلق 34 ألف وظيفة. وارتفعت الصادرات ما 

بني يناير/ كانون الثاين وسبتمرب/ أيلول 2018، إىل 30.012 مليار دوالر مقابل 25.697 مليار خالل نفس فرتة من 2017. 

وتراجعت الواردات إىل 33.709 مليار دوالر، مقابل 34.224 مليار دوالر خالل نفس الفرتة من 2017. للمزيد

https://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2018/10/24/بوينغ-تركيا-فخورون-بالتعاون-الصناعي-مع-تركيا
https://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2018/10/21/أوتوكار-التركية-تتلقى-طلباً-جديداً-لتصنيع-35-حافلة-للأردن
https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/ارتفاع-الصادرات-التركية-إلى-الجزائر-82-بالمائة-في-9-شهور/1296266


      2018 ,  ٣١ October  || العدد ٤٥   

10Page

وزير الطاقة األملاني: بتوحيد جهودنا مع تركيا بإمكاننا تحقيق الكثير

أكد وزير االقتصاد والطاقة األملاين بيرت ألتامير، يف منتدى الطاقة األملاين الرتيك الثاين 

يف العاصمة أنقرة، الذي ينظمه مجلس العالقات االقتصادية الخارجية الرتيك؛ أن 

موقع  يف  “أملانيا  مضيفاً:  للبلدين.  الكثري  سيحقق  األملانية  الرتكية  الجهود  توحيد 

ريادة بني الدول املنتجة للطاقة. وتركيا جزء من أوروبا، عند توحيد جهودنا بإمكاننا 

تحقيق الكثري”. وأشار إىل أن البلدان، يستوردان الغاز من روسيا، وأن هذا الوضع 

سيظل كذلك يف املستقبل، من أجل هذا، يجب علينا الحفاظ عىل استقرار عالقتنا«. 

الرتكية  االقتصادية  العالقات  يف  املستقبل  إىل  النظر  رضورة  عىل  الوزير  وشدد 

األملانية، وتجاوز املشاكل العالقة بني البلدين. للمزيد

تشاوش أوغلو: طالبنا واشنطن باستثناء تركيا من العقوبات ىلع إيران

التي  إيران  العقوبات عىل  من  باستثنائها  األمرييك  الجانب  طالبت  تركيا  إن  أوغلو،  تشاووش  مولود  الخارجية  وزير  قال 

ستدخل حيز التنفيذ يف 4 نوفمرب/ترشين الثاين املقبل. وأضاف أنه رغم وجود بعض الخالفات بني تركيا وإيران يف بعض 

املسائل، إال أن إيران تعترب بلدا جارا، وتركيا تزاول معها التجارة وتشرتي منها النفط 

والغاز الطبيعي. مشرياً إىل قول الرئيس رجب طيب أردوغان: »تركيا تشرتي الغاز 

الطبيعي من إيران وروسيا، وهي مضطرة للرشاء منهام ما مل تنوع مصادر رشاء 

وأن  الجانب  أحادية  عقوبات  تفرض  املتحدة  الواليات  أن  وبنّي  الطبيعي«.  الغاز 

العقوبات مل تأت بقرار صادر عن مجلس األمن الدويل. للمزيد

تركيا تتوقع 41.5 مليون سائح العام املقبل

توقع الربنامج السنوي لرئاسة الجمهورية الرتكية للعام 2019، أن يصل عدد السياح الذين يزورون البالد العام املقبل اىل 

41.5 مليون سائح أجنبي، وأن تصل عائدات السياحة إىل 35.2 مليار دوالر. كام بلغ عدد السياح الذين زاروا تركيا عام 2018 

بلغ 39.2 مليون سائح أجنبي، وأن عائدات السياحة لهذا العام بلغت 32.3 مليار دوالر. للمزيد

تشغيل أول محرك تركي محلي 100٪ بنجاح

أعلن رئيس مجلس إدارة رشكة »يب إم يس« للصناعة والتجارة الرتكية، أدهم سنجاق، نجاحهم يف تشغيل منوذج ألول محرك 

محيل الصنع 100٪، وفازت الرشكة، العام املايض، مبناقصة املحرك املحيل الذي أعلنته رئاسة الصناعات الدفاعية الرتكية، 

الدبابات  الستقاللية  بالنسبة  كبرية  أهمية  يحمل  املحيل  املحرك  أن  إىل  سنجاق  ولفت  حصان،   600 املحرك  قدرة  وتبلغ 

والطائرات والسفن املصنوعة محليا يف تركيا، وتعمل الرشكة عىل مشاريع أخرى بينها صناعة قاطرة قطار رسيع محلية ٪100.

https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/وزير-الطاقة-الألماني-بتوحيد-جهودنا-مع-تركيا-بإمكاننا-تحقيق-الكثير/1294174
https://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2018/10/24/جاويش-أوغلو-طالبنا-واشنطن-باستثناء-تركيا-من-العقوبات-على-إيران
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/415-مليون-سائح-يزورون-تركيا-العام-المقبل/1295968
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خامسًا: إعرف تركيا

يف الذكرى 95 لتأسيس الجمهورية.. تركيا تفتتح أكبر مطار يف العالم

من  األوىل  املرحلة  افتتاح  املايض،  االثنني  تركيا،  شهدت 

مطار إسطنبول الدويل الجديد، وهو أكرب مطار يف العامل؛ 

مبراسم رسمية وشعبية تحرضها شخصيات تركية وعاملية 

بارزة، تزامناً مع الذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية الرتكية، 

 Istanbul يف 29 أكتوبر 1923. تشيِّد املطار الجديد رشكة

Grand Airpor، وتتألف الرشكة من مجموعة مشاريع 

مشرتكة لرشكات ليامك، وكولني، وجنغيز، ومابا، وقاليون. 

وفاز التحالف مبناقصة بناء وتشغيل ونقل ملكية املطار 

بتكلفة 26 مليار و140 مليون يورو، وبلغت استثامرات 

املرحلة األوىل من املطار ستة مليارات يورو، ومن املنتظر 

وستبلغ  سنويًا.  مسافر  مليون  لـ90  خدمات  تقدم  أن 

 200 مراحله،  كافة  من  االنتهاء  عند  االستيعابية  طاقته 

مليون مسافر سنوياً.

ويجري تشييد املطار عىل مساحة 76.5 مليون مرت مربع. 

البناء،  موقع  يف  الصناعية  املنشآت  عرشات  إنشاء  وتم 

وتضم داخلها قرابة ثالثة آالف آلة ثقيلة. يعمل أكرث من 

10 آالف عامل، عىل مدار 24 ساعة دون انقطاع، إلنجاز 

املطار  يضم  أن  املنتظر  ومن  املحدد.  املوعد  يف  املطار 

لـ500  تتسع  استيعابية  وقدرة  مستقلة،  مدرجات  ستة 

طائرة يف آن واحد. كام سيضم مرأبًا مفتوًحا وآخر مغلًقا 

للسيارات، بسعة 70 ألف سيارة، إضافة إىل 200 مليون 

مسافر سنويًا، لينال بهذا لقب أكرب مطار حول العامل. يف 

منتصف عام 2014، اكتمل إعداد خطة العمل الرئيسية 

للمطار، الذي يقوم أسلوبه املعامري عىل املخزون الثقايف 

ملدينة إسطنبول. وتضم فرق التصميم يف املطار أكرث من 

250 معامريًا تركيًا وأجنبيًا مختصني يف مجاالت مختلفة، 

دخوله  عقب  مهندس.   500 عن  يزيد  ما  إىل  إضافة 
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الخدمة، يُتوقع أن تدفع الرشكة املشغلة للمطار إىل الدولة الرتكية 1.1 مليار يورو سنويًا، ملدة 25 عاما. من املتوقع إقالع 5 

رحالت وهبوط يف اليوم األول من افتتاح املرحلة األوىل.

وسيتم إمتام أعامل النقل من مطار أتاتورك الدويل يف إسطنبول إىل املطار الجديد، بحلول نهاية العام الجاري، لتتمكن بعدها 

2000 طائرة من اإلقالع والهبوط يوميًا. وستتجه طائرات 250 رشكة نقل جوي من مطار إسطنبول الثالث إىل أكرث من 350 

وجهة يف العامل.

قبل افتتاحه، حصد مطار إسطنبول الجديد جوائز دولية عديدة. يف عام 2016، نال مبنى املسافرين جائزة تصميم يف فئة 

املشاريع املستقبلية والبنى التحتية من مهرجان العامرة العاملي. وتبلغ مساحة املبنى الرئييس للمطار مليونا و300 ألف مرت 

مربع، وهو بذلك األكرب يف العامل. واستوحى مصممو سقف املبنى تصميمهم من املعامري العثامين الشهري سنان آغا. أما أبرز 

املراقبة، وهو من تصميم  برج  الجوائز، فحصدها  وأول 

جائزة  عىل  حصل  إذ   ،Aecom و    Pininfarinaرشكتا

عام  والتصميم«،  املعامرية  للهندسة  األورويب  »املركز 

والرتكية،  اإلسالمية  الثقافة  من  مستوحى  الربج   .2015

إسطنبول،  بها  تشتهر  التي  التوليب  زهرة  شكل  ومن 

وسيكون من معامل املدينة البارزة التي ميكن للمسافرين 

جًوا رؤيتها. كام حصلت أنظمة مرشوع املطار، مبا فيها 

»املركز  جائزة  عىل  املطار،  مبنى  وتصميم  الكهربائية، 

األورويب للهندسة املعامرية والتصميم«.

عقب افتتاحه، سيمهد مطار إسطنبول الجديد الطريق أمام االقتصاد الرتيك إلحداث طفرة نوعية. من املتوقع أن تبلغ حصة 

املطار 4.9٪ من الناتج املحيل اإلجاميل الرتيك، بحلول 2025. وسريتبط املطار مبركز مدينة إسطنبول بواسطة شبكة حديثة 

ومتطورة من مرتو األنفاق يتم العمل حاليًا عىل إنشائها. من املستهدف جعل مطار إسطنبول من أفضل املطارات التي تقدم 

خدمات للمسافرين. وتم تحديد معايري عاملية جديدة لرشكة سيارات األجرة، التي تم التعاقد معها من أجل املطار. وجرى 

اإلعالن عن تخفيض أجرة وسائل املواصالت العامة املتجهة من إسطنبول إىل املطار وبالعكس، بنسبة ٪50.

رشكة  تشكيل  فتم  املعلومات،  تكنولوجيا  منظومة  أما 

الربمجة  وخدمات  التحتية  بالبنية  مختصة  مساهمة 

اإللكرتونية يف املطار، يعمل فيها حوايل 780 مهندًسا تركيًا. 

وسيضم املطار أحدث أنظمة األمن والحامية، فضاًل عن 

العاملية.  رادارات أرضية ألول مرة، وفق أحدث األنظمة 

ومرآب  املطار  مبنى  من  كل  يف  الكامريات  عدد  ويبلغ 

السيارات 9 آالف كامريا مراقبة ذكية. للمزيد

https://www.aa.com.tr/ar/التقارير/في-الذكرى-95-لتأسيس-الجمهورية-أردوغان-يفتتح-أكبر-مطار-في-العالم-تقرير/1296498
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سادسًا: شخصية المشهد

سليمان ديميريل.. ملك السدود ورجل الدولة والسياسة

الثاين 1924  نوفمرب/ترشين   1 ولد سليامن دميرييل يوم 

يف قرية إسالم كوي، أنهى دراسته الجامعية يف الجامعة 

دميرييل  عمل   .1949 عام  وتخرج  التقنية بإسطنبول 

مهندساً بإدارة الدراسات الكهربائية، ثم أوفد إىل الواليات 

عودته،  وبعد  والكهرباء.  السدود  يف  املتحدة للتخصص 

إلشكال  حل  وإيجاد  السدود  إلنشاء  برنامج  يف  انطلق 

عام  سيحان  سد  بناء  عىل  وأرشف  والطاقة برتكيا،  الري 

1952. عني رئيسا لدائرة السدود عام 1954، ووصل إىل 

ثالثني  يتجاوز  املياه سنة 1955 وعمره ال  رئاسة شؤون 

سنة. وبفضل إنجازاته يف مجال السدود والري لقب بـ “ملك السدود”.

انضم دميرييل عام 1962 إىل حزب العدالة، حيث انتخب يف العام نفسه عضوا مبجلس إدارة الحزب، ثم ترأسه يف 28 نوفمرب/

ترشين الثاين 1964 وعمره أربعون عاما، وظل يف املنصب ملدة 17 عاما. حقق الحزب برئاسته عام 1965 نتائج متميزة يف 

االنتخابات حيث فاز باألغلبية وحصل عىل 53٪، واختري يوم 27 أكتوبر/ترشين األول 1965 ليكون رئيس الوزراء رقم 12 

للبالد. نجح دميرييل وحكومته يف تحقيق نتائج متميزة عىل مستوى التنمية االقتصادية، ما مكنه من الفوز مجددا بثقة 

األتراك يف انتخابات 10 أكتوبر/ترشين األول 1969. غري أن حزب العدالة دخل يف دوامة من الخالفات الداخلية بسبب 

نقاشات حول إعادة تأسيس الحزب الدميقراطي الذي اعترب حزب العدالة وريثا له قبل حله، حيث انفصلت مجموعة عرفت 

بـ«مجموعة 41«، وصوتت ضد ميزانية حكومة دميرييل فسقطت، فبادر إىل تشكيل حكومته الثالثة.

يف عام 1973 حصل حزب العدالة عىل 149 مقعدا يف الربملان، ونجح يف تشكيل حكومة جبهة وطنية بدعم حزب الشعب 

ويحل  السلطة  ويستويل عىل  عام 1980  الحكم  الجيش عىل  ينقلب  أن  قبل  عام 1977،  ثانية  تلتها حكومة  الجمهوري، 

األحزاب، ويضع القيادات السياسية رهن اإلقامة الجربية. ومنع مامرسة العمل السيايس ملدة سبع سنوات. انتخب سليامن 

دميرييل رئيسا للجمهورية يوم 16 مايو/أيار 1993 وظل يف منصبه حتى عام 2000، وكان من أوائل املنادين بإجراء تعديل 

دستوري ينتخب مبوجبه رئيس الدولة مبارشة من الشعب. تقلد منصب رئيس الوزراء 7 مرات خالل 10 سنوات 5 أشهر. توىف 

سليامن دميرييل فجر األربعاء 17 يونيو/حزيران 2015 يف أنقرة، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة. وصفه الرئيس الرتيك رجب 

طيب أردوغان، بأنه »رجل دولة وسياسة، وله مكانة بني األسامء املهمة يف تاريخنا السيايس، وإسهامات يف تنمية البالد، كام 

أنه ترك أثراً عميقاً يف التاريخ السيايس الرتيك”. للمزيد

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/2e349fe4-ddea-4279-ad9d-a47814fa86aa
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/dbbbe0c7-3a66-4ede-8052-f2e0dd9c9298
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/6/20/سليمان-ديميريل-يترجل
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سابعًا: مقال المشهد

تداعيات قضية خاشقجي ىلع سياسات الشرق األوسط مرتجم: محيي الدين أتامان

سيظل قتل الصحايف السعودي واملساهم بصحيفة واشنطن بوست األمريكية جامل خاشقجي يُذكر كعالمة بارزة يف السياسة 

املقال  املنطقة. ويف هذا  العاملية يف  والتوقعات  القوى  القضية عىل موازين  وبتأثريها؛ ستغري  األوسط.  بالرشق  السعودية 

سأقوم بتحليل تداعيات القضية عىل بعض النزاعات اإلقليمية.

أوالً، بسبب التداعيات الداخلية لقضية خاشقجي ستواجه اإلدارة السعودية معارضة سياسية أقوى من داخل العائلة امللكية 

واملؤسسة الدينية واملجموعات اإلصالحية. لقد شهدت اململكة خروقات كبرية للتقاليد مام سبب حالة من عدم االستقرار 

السيايس، وقضية خاشقجي ستكون فقط مبثابة صب الزيت عىل النار. عالوة عىل ذلك ستواجه السياسات الداخلية للنظام 

السعودي انتقادات من الخارج أكرث من أي وقت مىض. وقد بدأت الدول الغربية بالفعل يف انتقاد النظام السعودي بسبب 

سياساته املتضاربة واملبتذلة تجاه الدول األخرى. عىل سبيل املثال، بالغت السعودية مؤخراً يف ردة فعلها تجاه ترصيح لوزيرة 

الخارجية الكندية كريستيا فريالند علقت فيه عىل اعتقال مواطنة كندية يف اململكة العربية السعودية.

عندما طالبت فريالند السعوديني بإطالق رساح مواطنتها، قررت السعودية تجميد عالقاتها مع كندا. وبدأت دول أوروبية يف 

اتخاذ تدابري ضد اململكة. فأعلنت املستشارة األملانية أنجيال مريكل أنها ستوقف تصدير األسلحة إىل السعودية حتى انتهاء 

التحقيقات يف قضية خاشقجي. لقد أسقطت قضية خاشقجي كل ما حاول أن يشيده ويل العهد محمد بن سلامن عىل مدار 

األعوام املاضية وسيكون من الصعب جداً عىل السعودية أن تستعيد الدعم اإلقليمي والدويل لرؤيتها اإلقليمية. وكنتيجة 

لذلك سيؤدي الضعف السيايس والخسائر االقتصادية إىل تدخل أقل من قبل اململكة يف امللفات اإلقليمية.

ويف ضوء ذلك أيضاً سيواجه التحالف العريب بقيادة السعودية يف اليمن، انتقادات أكرث بسبب مقتل أعداد كبرية من املدنيني 

وانتهاكات حقوق اإلنسان يف عمليات عسكرية منذ أربع سنوات، تسببت يف مقتل عرشات اآلالف من املدنيني وتسببت 

مبعاناة ماليني اليمنيني من النساء واألطفال من املجاعات. حتى وقت قريب مل يكن هناك أي اعرتاضات عىل العملية. لكن 

يتوقع بعد حادثة مقتل خاشقجي، أن ترفع مؤسسات غربية أصواتها ضد انتهاكات حقوق اإلنسان يف اليمن. ولذا؛ لن تحظى 

السياسات السعودية ضد إيران مبزيد من الدعم من قبل الغرب. وقد بدأت بالفعل بعض الدول األوروبية مثل اململكة 

املتحدة وفرنسا وأملانيا يف توجيه انتقادات لسياسة اململكة تجاه إيران.

كام ستؤثر قضية خاشقجي سلبياً عىل التوقعات املقرتحة من قبل إدارة الرئيس األمرييك ترامب. أوالً بعرقلة تنفيذ صفقة 

القرن؛ ألن محور االتفاق -ويل العهد السعودي- قد ارتبط اسمه بقتل خاشقجي. وستواجه إدارة ترامب وكبري مستشاريه 

جاريد كوشرن الصديق املقرب من ويل العهد، انتقادات بسبب دعمهام البن سلامن. وسيصبح الدفاع عن األخري أمراً صعباً 

بسبب أن هذه االدعاءات دمرت رشعيته. رمبا تعرقل قضية خاشقجي تأسيس التحالف اإلسرتاتيجي للرشق األوسط، أحد 

تشكيل تحالفات  الصعب جداً  التحالف، فسيكون من  املحورية يف  الدولة  السعودية هي  أن  ترامب، ومبا  إدارة  مشاريع 

عسكرية فعالة بعد تدمري التصور اإليجايب واإلصالحي عن السعودية، مع ذلك، عىل الدول اإلقليمية خاصة تركيا أن تكون 

حذرة يف السياسات التي ستتبعها بينام تحاول ملء الفراغ. للمزيد

https://www.dailysabah.com/arabic/columns/muhittin-ataman/2018/10/24/تداعيات-قضية-خاشقجي-على-سياسات-الشرق-الأوسط
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